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“ NERDESİN? ” 
 
 
Yol bilir can seni yürür ah ile  
Mecalsiz çığlığım büyür vah ile  
Kıvranır şarkılar bir segah ile  
Notalar süzer acıyı  
…………………………Süzer ha süzer…  
 
Aklımdan hiç çıkmaz gittiğin o gün  
Yıllar geçti hala o gündür bugün  
Gönlümde yapmıştım seninle düğün  
Hayalin gezer içimde  
…………………………Gezer ha gezer…  
 
 
Kim bilir nerdesin ne hallerdesin  
Hicrana karışan o yellerdesin  
Çağlayıp aktığım su, sellerdesin  
Taşkının sızar yanaktan  
…………………………Sızar ha sızar…  
 
Dört duvar üstünde kahırdır tavan  
Hiç bir yılım böyle olmadı yavan  
Yığılıp üstüne yattığım divan  
Uyutmaz ezer cüssemi  
…………………………Ezer ha ezer…  
 
 
Şiir Türü: Gülce-YUNUSÇA 
 
Yusuf Bozan 
 

 



 

“ ÖĞRETMEN ” 
 
Karanlığı aydınlatan kişisin, 
Memleketin bedenisin başısın, 
İlim sofrasının bitmez aşısın, 
Her tarafta aranırsın öğretmen. 
 
  
Görevinde sığmıyorsun kabına, 
Haram girmez cüzdanına cebine, 
Su gibisin, taze fidan dibine, 
Bilgi ile donanırsın öğretmen. 
 
  
Kutsal görev denir halkın dilinde, 
Memleketin geleceği elinde, 
Nice şehit verdin görev yolunda, 
Kutsallığa inanırsın öğretmen. 
 
  
Sağcı – solcu değil her taraf yönün, 
Bütün insanlığa kaynıyor kanın, 
Bir gün sembolündür, hep yıllar senin, 
Memleketi savunursun öğretmen. 
   
 
Bir ağacın yaprağıyız, dalıyız, 
Öğretmeniz, öğrenciyiz, veliyiz, 
Ahmet derki bir Allah’ın kuluyuz, 
Dert alırsın, ders verirsin öğretmen. 
 
 Ahmet Ekici 

 
“ UTANDIK(1) ” 
 
Bin doğrunun içinde hep tek yanlışı seçtik 
Doğruyu göremeyen gözümüzden utandık 
İtibarı bitirdik, senet devrine geçtik 
Beş paraya endaze sözümüzden utandık 
  
Tek söz söyleyemedik gönülleri kırmadan 
Yaradan’ı unuttuk kaza-bela görmeden 
Erkeklik damarımız bir an mola vermeden 
Oğulla gururlanıp kızımızdan utandık 
  
Veysel’in bir adı var, tadının son avazı 
Türküler öksüz kaldı, yâd edilmiyor bazı 
Öz kültüre ekledik diskoyu, popu, cazı 
Yılların kadim dostu sazımızdan utandık 



  
Her yanımızı sardı bir uygarlık dürtüsü 
Uygarlık diye bildik giyim kuşam ve süsü 
Kısa geldi biçilen medeniyet örtüsü 
Etek altında kalsa dizimizden utandık 
  
Başıboş kafalardan başıboş söz çıkınca 
Emir telâki edip kardeş kanı dökünce 
Aynaların önünde aks(imize) bakınca 
Karşımızda beliren yüzümüzden utandık 
  
Ruhumuzda zamana yetişmenin kaygısı 
Dilimizde mesnetsiz düşünceler yaygısı 
Kalmadı hiç kimsede ana, baba saygısı 
Atamızdan yadigâr özümüzden utandık 
  
Akıllar bulandırdı her an yeni kurgular 
Herkes düzende parça, kim düzeni sorgular? 
Gün gelir hepimizi birer birer yargılar 
Tarih sayfalarında izimizden utandık 
  
Kenan Baran ( 01.11.2011 ) 
 
 

 

“ BEN OLMASAM DA ” 
 
  
Sevincimi el alemle bölüştüm, 
Mutluluğu bağış yaptım beylere. 
  
Üzülmesin melekler benim için. 
Muğlada Sarızeybek, 
Elazığda çayda çıra oynasın kızlar. 
  
Çalınsın sazlar, 
Hoyrat türküleri söylensin Şanlıurfada. 
Dalgalansın Ayyıldızlı bayrağım. 
Ben, olmasam da… 
  
  
                          Ahmet AYAZ 
 
 



 
“ Yolcu-Yol-Kalem ” 
 
  
 
yolculuk bir duruş biçimi 
yol yolcunun şeçimi 
kader ayak ucunda çizgi 
umut yolcu geçimi. 
 
tek derdi sevdiklerinin gidişi değilde 
sevemediklerinin gelemeyişi olan şair  
çok yaşamaz bilirim 
O'nun yarasına tuz basılamaz 
bilakis o yarasını tuza basar 
ve şartlanmamıştır gece yazmalarına... 
  
  
 
 



 
Mehmet Cafer 
 
 

“ SEN MEVSİMİN KIŞISIN ” 
 
Islak çimen üstünde, bu yüreğim çileli, 
Göstergeler karışık, tüm hamleler hileli, 
Daralıyor nefesim, seni bildim bileli, 
__Sayfamızı açtım ki, gördüm çevrim dışısın, 
__Bakışınla üşüdüm, sen mevsimin kışısın! 
 
Topraktadır çökükler, ağırlığı bilinir, 
Hassas ruhun yıkımı, parça parça dilinir 
Derin bir iz bırakır, satırlardan silinir, 
__Gelip geçen yılların, ilerleyen yaşısın, 
__Ağır çekti sevdalar, bırak kalbim taşısın! 
 
Kaybolmayan ışıklar, gözlerinin ferinde, 
Bir miladın yüzyılı, duyguların yerinde, 
Lav ateşi püskürür, kor ateşi derinde, 
__Anladım ki bir daha, bu sevdanın başısın, 
__Çiçek açtı tüm dallar, sen nadide aşısın! 
 
Tatmadığın mutluluk, boğazına dizilir, 
Her iki seven kalp de, aşkın resmi çizilir. 
Kelimeler tuzaktır, karşısında ezilir, 
__Parçalandı kayalar, dört mevsimin kışısın, 
__Sele dönen gözlerin, sen bitmeyen yaşısın! 
 
Gözündeki ışıltı, yüzündeki beninle, 
Ben tutkunun olmuşum, hayallerim seninle 
Sırra kadem basmışsın, şu ruhunla teninle, 
__Hiç emsali olmayan, dört mevsimin kışısın, 
__Bu aşkımı görmedin, anladım ki Şaşısın! 
 
H.Hakan KURTARAN  
25.12.2010-Aydın 

 
 

“ Deli gönlüm yeter artık (Gülce) ” 
            
 
Deli gönlüm yeter artık sona erdir uykunu  
Hüsran sende, zarar sende görmez misin soygunu 
Bir gün gelir derler hadi oku kendi öykünü 
.................O zaman halin ne olacak?  



.....................Avukatın da olmayacaktır 

.........................Hukmünü kendin vereceksin  
 
Hesap vakti, dehşet anı her mükellef zordadır 
Son pişmanlık faydasızdır, çekidüzen burdadır 
Zerre kadar iyi, kötü her ne varsa ordadır 
.................O zaman halin ne olacak?  
.....................Avukatın da olmayacaktır 
.........................Hukmünü kendin vereceksin  
 
Kendine dön Hak’ka yönel fikret vakit buldukça 
Dönmek mümkün, tövbe mümkün can bedende oldukça 
Sonun vahim, gidiş müthiş bu ahvalde kaldıkça 
.................O zaman halin ne olacak?  
.....................Avukatın da olmayacaktır 
.........................Hukmünü kendin vereceksin  
 
Der Mikdati ben kendime neden edeyim zulüm 
Bu dünyada rahat yoksa düğün olmalı ölüm 
Ebediyyen yazık olur eğer şaşarsa yolum 
.................O zaman halin ne olacak?  
.....................Avukatın da olmayacaktır 
.........................Hukmünü kendin vereceksin Mikdat Bal 
 
Mikdat Bal 

 
 

“ SON SEFER ” 
SON  SEFER 
  
Defnedip ahımı çöllerde kuma, 
Semanın hüznünü yaktım közümle. 
Ağılar katıp da her bir yuduma, 
Savaşa kalkıştım kendi özümle. 
  
Gecenin gölgesi düştü üstüme, 
Karanlık ruhuma serdi postunu. 
Yıldızların gamı taştı üstüme, 
Güneş terk eyledi kadim dostunu. 
  
Seher vakti bir sabahı izledim, 
Aydınlık yok etti tüm düşlerimi. 
Gözyaşımı şebnemlerle gizledim, 
Gözlerim unuttu gülüşlerimi. 
  
Görmeyen bakışla baktım etrafa, 
Kendiyle konuşan kulları gördüm. 
Eridim aynada, aktım etrafa, 
Alevini yutmuş külleri gördüm. 
  
İlk nefesle son nefesin arası, 



Ömür denen zaman yüzdü derimi. 
Sevdaya yüklendi gönlün darası, 
Beklerim rıhtımda son seferimi. 
  
  
                           Halil  GÜRKAN 

 
“ ÖLDÜRÜR ” 
Gitmezse 
öldürecketi naz ile beni 
gitti 
öldürür hasreti 
  
bakmazsam resmine ölürüm 
geceleri rüyalardan 
öldürür hayâli 
  
Birde not bırakmış 
giderken 
"beni aramasın" 
ölüler aranmaz ki 
baktı ölecektim 
güldü öldürdü beni 
keşke görmeseydim 
gördüm öldüm 
birde mektup göndermiş gizli 
ölüler okuyamaz ki 
  

Ökkeş ÖZTÜRK 



 
 
“ Adadım Sana ” 
 
Dile sefa ile yüzümü güldür,  
Dile işkence et böyle süründür,  
Dile yaşat beni dilersen öldür,  
Bu canı ben zaten adadım sana...  
 
Dile ortak eyle sevincine acına,  
Dile gardaş eyle gardaşına bacına,  
Dilersen çek beni darağacına  
Bu canı ben zaten adadım sana.. 
  
Âşık Rifat KURTOĞLU - ÇORUM 
 
Rıfat Kurtoğlu 
 

 
 

 

“ GÖZ YAŞARTANIM ” 
Efkârlandı deli gönül daraldı 
Sende kaldım yine göz yaşartanım 
Aşkın kanununda bu bir kuraldı 



Sende kaldım yine göz yaşartanım... 
  
Neler geldi neler geçti gözümden 
Deryalar akıttım bu can özümden 
Ne olursa olsun dönmem sözümden 
Sende kaldım yine göz yaşartanım... 
  
Sensiz dolaşmıyor damarda kanım 
Dinmiyor nedense acır sol yanım 
Göğüs kafesimde sen benim canım 
Sende kaldım yine göz yaşartanım... 
  
Azrail geldi de gelemem dedim 
Ben yâri görmeden ölemem dedim 
Onsuz hiç bir zaman gülemem dedim 
Sende kaldım yine göz yaşartanım... 
  
Ey Gülten Sultan’a hoş gelen seda 
Bir değil milyon can canına feda 
Sürç-ü lisan ile desem de veda 
Sende kaldım yine göz yaşartanım 
GÜLTEN ERTÜRK 
  
(GÜLTEN SULTAN) 

 

 
“ ÖNCE ADAM OLUN ” 
  
Kimse benimle kimlik yarışına kalkmasın… 



Bilenler, beni bilir; cehennemden gelirim. 
İkide bir karşımda, laga-luga yapmasın. 
Kimin ne olduğunu; ben, çok iyi bilirim... 
. 
Birileri çıkmışlar; kendini, halt sanıyor… 
Küfürle kol kolalar; bana, adamlık satar. 
Kırk sofraya maydanoz, kalkmış beni sınıyor. 
Fitneye olmuş kardeş; sağa-sola laf atar. 
. 
Boynumuzda urganla, koynumuzda kefenle, 
Dolaşırken erkekçe; sizler, neredeydiniz? 
Kardeşimizi kabre, uğurlarken definle, 
Yoktunuz piyasada; hangi deredeydiniz? 
. 
Herkes haddini bilsin… Çakallığa gerek yok.. 
Akıllı olun biraz… Saygı gösterin bize. 
Artık bizim karnımız, hamasi sözlere tok! 
Bunu bilir, söylerim. Son uyarımdır size. 
. 
Berbat ettiniz bakın; yazıklar olsun size. 
Sizlere ne söylense; söylenenler az bile. 
Şühedaya oldunuz, bak; rezil, ve kepaze.. 
Son sözü söylemedim; getirmem onu dile... 
. 
Kurtlar kocadı diye, arkasından ürmeyin! 
Sizin ne haddinize; it taklidi yapmaya?  
Bir de çakallık edip insanları germeyin! 
Sizden it bile olmaz; ısırmaya, kapmaya… 
. 
Dünkü düşman kardeşler, bugün girmiş kol kola… 
Peki; demezler mi ki: Bunlara sebep nedir? 
Vazgeçip kavgasından; vermişler şimdi mola. 
Çocuk oyuncağı mı bu iş; neyin nesidir? 
. 
Hülvani BAŞTUĞ ..yorgun şair. 
. 
02/01/2013 



 
“ BEKLİYORUM ” 
-“Kardeşim Osman KARAARSLAN’ a...” 
  
Çağırdım bulutları yağmur getirin diye 
Bu kuraklık günleri geçecek bekliyorum. 
Gençlerim bir çiçektir, aldığım tek hediye 
Gözyaşımla suladım, açacak bekliyorum. 
  
Bütün cetveller yanlış, topu eğri kantarın, 
Sabah keyfi kuzular, kalın dişli kurtların. 
Gelin ey evlâtlarım bu ülkeyi kurtarın ! 
Yarın sizin olacak, olacak bekliyorum. 
  
Kalpazanın elinden oyuncaklar düşecek, 
Yaylayı kurtla kuzu  ne güzel bölüşecek, 
Suların kaynağını yiğitler görüşecek, 
Çeşmelerden taslarım dolacak, bekliyorum. 
  
Açılacak kapılar, duvarlar yıkılacak 
Kafalarda yeniden kandiller yakılacak, 
Gök yüzüne yıldızlar parlatıp çakılacak, 
Yıldızlar ellerimi bulacak, bekliyorum. 



  
Duyacak sesimizi gayri sağır sultanlık, 
Eriyecek mum gibi buz dağı hanedanlık, 
Dostluk ocaklarında fokurdasın çaydanlık 
Davullar gümbür gümbür çalacak, bekliyorum. 
  
Bekliyorum gelecek, yiğitlerin hasını, 
Tek bir yumruk yapacak, vatan haritasını, 
Yola çıkmış yurt diye, ederek duasını 
Toprakta namazını kılacak bekliyorum. 
  
 Mustafa Ceylan 

“ SİMAV ” 
 
 
Bir sanat abidesi tuvalinden taşarken 
Sarı, yeşil yan yana dallar gördüm Simav’da 
Gecikmiş bir vuslatın sevincini yaşarken 
Yüreğimde iç çeken haller gördüm Simav’da 
 
Rabbim, binbir nimeti sunarken cümlemize 
Bilmem ki ne demeli göremeyen acize 
Fışkırır yeryüzüne damar damar mucize 
Gizli şifa dağıtan eller gördüm Simav’da 
 
Hakk’ın rızası için yarışıyor cümle can 
Gülerken gamlı yüzler, uğurlanıyor hicran 
Bu fani yolculukta sevabına bin katan 
Ne ismi var, ne cismi kullar gördüm Simav’da 
 
Kendini bilen için, geçit olur serdiği 
Hangi hesaba gelir veren elin derdiği 
Bir karınca yuvası sanki gözün gördüğü 
Adına insan denen seller gördüm Simav’da 
 
Efeler şiir gibi salınarak dönerken 
Sevdim gözyaşlarımı yanağımdan inerken 
Tek dileğim Allah’tan bela vermesin derken 
Aynı duaya dönen diller gördüm Simav’da 
 
S/ana elveda demek zor olsa da sonunda 
İ/çimde bir sızı var sanki hasret tonunda 
M/elekler insin yere kar tanesi donunda 
A/rasın bulsun seni, kaplasın üzerini 
V/allahi ve billahi görmedim benzerini. 
 
Zübeyde GÖKBULUT  
2010/ Kırşehir 
( Simav’da katıldığım bir etkinlikten sonra kaleme aldığım şiir. Gidenler hiç 



de abartmadığımı anlar) 
 
Zübeyde Gökbulut 

 
 

 

 
Türkiye'nin Edebiyat Sitesi 
EdebiyatSitesi.com adresinde yer alan tüm eserlerin telif hakları 
yazarlara aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre 
eserlerin izin alınmadan kopyalanması veya kullanılması suçtur. 
Yazarların eserlerinden doğabilecek her türlü hukuksal 
sorundan site yöneticileri ve sahipleri sorumlu tutulamaz. 

 


